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Nafis, a new oilseed rape variety for cultivation in the cold and moderately cold 

regions of Iran 
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  سازی خالص   و   انتخاب   حاصل  کشور،   سرد  معتدل  و   سرد  مناطق  برای  کشت  مناسب  ، (L72الین  )  نفیس  رقم

  الین   به  رسیدن  تا  سال  پنج  طی  هابوته   انتخاب .  است  Orient×Modena  تالقی  به  مربوط  تفكیک  حال  در  هاینسل 

  همراه   به  شدهخالص   هایالین.  شدند  گزینش  خالص  هایالین  6F  نسل   در  و   انجام شد  ایشجره  روش  به  خالص
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  کیلوگرم  3650  عملكرد  میانگین   با  L72  الین  داد   نشان   نتایج  و   شدند  بررسی  1388- 89  زراعی   سال  در  بذر  و   نهال

  منطقه   چهار  در  منتخب  هایالین   سازگاری  ارزیابی  در.  داشت  برتری  درصد  7/30  اوکاپی  شاهد  به  نسبت  هكتار  در

  4137  دانه  عملكرد  با  L72  الین  ،1392-93  و   1391-92  زراعی  سال  دو   طی  زرقان  و   همدان   غرب،  آباداسالم   کرج،

  واریانس   آماره  اساس  بر  و   داشت عملكرد  برتری  درصد 7/6  اوکاپی  شاهد   به  نسبت  اول رتبه  با  هكتار  در   کیلوگرم

  کرج،  در   L72 الین  تكمیلی  هایبررسی . بود باالتری نسبت به شاهد اوکاپی برخوردار  عملكرد  پایداری   از  محیطی

  میانگین  باالی این الین با دانه عملكرد از حاکی نیز سال دو  طی زرقان و  خوی اصفهان، غرب، آباداسالم  همدان،

  این   باالی  تحمل  ای،مزرعه   هایارزیابی   در.  بود  مورد بررسی   هایژنوتیپ   با  مقایسه  در  هكتار  در  کیلوگرم  4336

- تحقیقی  بررسی  نتایج.  گردید  مشخص  اوکاپی  رقم   با  مقایسه  کلزا در  ساقه  اسكلروتینیایی  بیماری  مقابل  در   الین

  رقم   به   نسبت   L72  الین  دانه  عملكرد  که   داد   نشان  زارعین  شرایط  در  کرمانشاه  استان  منطقه   دو   ترویجی این الین در

  آبیاری   شرایط  در  اصفهان  در  منطقه  دو   در  ترویجی-تحقیقی  طرح  نتایج.  داشت  درصدی  7/13  برتری  احمدی

  ترتیب   به  شاهد اوکاپی   به   نسبت   الین  این  دانه   عملكرد  که  داد   نشان   دهی خورجین   مرحله  از   آبیاری   قطع   و   طبیعی

  و   خوب   سازگاری دانه،  عملكرد   مانند L72  الین  مطلوب   هایویژگی  به  توجه  با.  داشت درصدی  1/9  و   2/1  برتری

  این الین کلزا با نام نفیس نامگذاری شد و جهت  اوکاپی   شاهد  رقم  با مقایسه در  اسكلروتینیا بیماری  به  نسبی  تحمل 

 . گرددمی  توصیه سردکشور  معتدل و  سرد  مناطق در  کشت
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 مقدمه

از مهم دانییهکلزا یکی  هییای روغنی در  ترین 

درصیید   15که با یوریشییود بهدنیا محسییوم می

سییهم ازن ر تودید روغن، پس از پادم و سییویا در  

های منحصیر به  ویژگی(.  11رتبه سیوم قرار دارد  

 فرد این محصیییور میاننید سیییازگیاری منیاسیییب

با شییرایم مختلآ وم و هوایی بددید دارا بودن  

  ،بیا  ارزو تنیاوبی    ،هیای بهیاره و پیاییزهژنوتیی 

دارا بودن درصییید روغن    ،هیای هرزکنترر علآ

  عنوانبیهبیا  و عملکرد بیا  سیییبیب شیییده تیا کلزا  

یکی از محصییو ال زراعی مهم برای توسییعه در  

(. عملکرد کلزا  2کشیییور مورد توجه قرار گیرد  

اقلیمی، نو    بیه ررفییت عملکرد رقم، شیییرایم 

خیا  و میدیرییت زراعی بسیییتهی دارد و عوامد  

کننده رشییید و نمو گیاه و یینتعنتیکی  زراعی و ژ

 (. 13در نتیجه عملکرد دانه هستند  

  عنوان بیهسیییار اخیر    40ادی    30کلزا تنهیا یی

ادمللی مطری شیده اسیت  ینبیک محصیور روغنی  

نژادی  های بهو این رشییید سیییریط نتیجه پیشیییرفت

(.  12باشییید  یژه در زمینیه کیسییت دانه کلزا میوبه

 میزان تودیید کلزا در دنییا سیییطی زیر کشییییت و  

میلیون هکتار    7/34ترتیب معادر  به  2017در سیار  

(. سییطی زیر کشییت و  11میلیون تن بود    2/76و  

- 97میزان تودیید کلزا در ایران در سیییار زراعی 

  340هزار هکتیار و    180بیه ترتییب برابر بیا    1396

هزار تن بود. اهداف اصیالحی کلزا شیامد اصیالی  

افیزاییش عیمیلیکیرد دانییه،  هییای زراعیی،  وییژگیی

ها و کیسییت دانیه  متیاومیت در برابر وفیاال و بیمیاری

نژادی  ی در کشورهای غربی بهیورکلبهباشند.  می

که  ی درحاد برای کیسیت دانه در اودویت قرار دارد  

نژادی برای عملکرد دانه کلزا  در شییبه قاره هند به

(. افزایش  12از اهمیت بیشیتری برخوردار اسیت  

یز همیاننید کلزا بیه  ر دانیهه در گییاهیان  عملکرد دانی 

.  ( 3   باشیییدیمعلت افزایش شیییاخر برداشیییت  

ی براسییکا در متایسیه  ها گونهشیاخر برداشیت در  

پایین    نسییبتاًبا سییایر گیاهان زراعی همانند غالال  

  25- 30(. در کلزا شیییاخر برداشیییت1اسیییت  

درصید اسیت که برای افزایش شیاخر برداشیت  

باشید. فاصیله موجود  یمنیاز به کارهای اصیالحی  

توسیییم    ومیده دسیییتبیهبین مییانهین عملکردهیای  

توان از یریق  یمکشیاورزان و پتانسیید عملکرد را  

بهبود عملیاال کاشیییت، داشیییت و برداشیییت این  

 . (14و 10  محصور کاهش داد

کلزا گیاهی خودگشیین می باشیید در ابتدا از  

های اصیییالحی مبتنی بر تودید  ین خادر  روو

های  ای و رووهای انتخام شییجرههمانند روو

ییرییافتیه ون برای تودیید ارقیام زراعی اسیییتسیاده تغ

های نرعتیمی، شید. با کشیآ و توسیعه سییسیتممی

هیای اصیییالحی تودیید ارقیام  هم اکنون از روو

برید نیز برای توسیعه ارقام زراعی این محصیور هی

 (. 12شود  استساده می

درصید سیطی زیر   50در حار حاضیر بیش از  

های شیمادی کشیور متمرکز کشیت کلزا در اسیتان

در این    با توجه به مشیییکالال موجودگردیده که  

برای    اراضییییررفییت خیادی    ن یر فتیدانمنیایق  

افزایش درصید   و افزایش سیطی زیر کشیت بیشیتر

این محصیییور  هیای خطرنیا ودودگی بیه بیمیاری

از یرف  و    در منایق گرم و مریوم شمار کشور
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سیییازگاری با ی این گیاه در منایق دیهر  دیهر  

بیا کشیییور   بیا ی ون  ارزو تنیاوبی  و همچنین 

نهاه مسیئو ن را به ررفیت مناسیب زراعت گندم  

کشیییور در جهیت    معتیدر سیییرد  سیییرد ومنیایق  

با توجه به  یژه  وبافزایش سییطی زیر کشییت کلزا  

عملکرد بیا ی ارقیام زمسیییتیانیه در قییاس بیا ارقیام  

ترین  مهماز  معطوف نموده اسییییت. یکی  بهیاره  

های زراعی  عوامد موفتیت در اسیتساده از ررفیت

منایق وجود رقم یا ارقام سیازگار  این  موجود در 

در این   باشد.میمنایق    کلزا در اینو پر محصور  

راسیتا ارقام پرعملکرد کلزا برای کشیت در منایق 

سرد و معتدر سرد کشور همانند احمدی  حاصد 

هیای در حیار تسکییک تالقی  گزینش از نسیییید

Germino×SW056  سییییار در  نیمییا   1393(  و 

های در حار تسکیک  حاصییید گزینش از نسییید

معرفی    1396( در سیار  Okapi×Modenaتالقی  

بیا توجیه بیه اهمییت تنو  ژنتیکی مواد    شییییدنید.

وزمایشیی و نتشیی که این تنو  در افزایش تودید 

، معرفی ارقیام  هیا داردو کنترر وفیاال و بیمیاری

جدید کلزا ضیروری اسیت و در پژوهش حاضیر 

نیز سیعی گردید که رقم جدیدی برای اقلیم سیرد 

و معتدر سیرد کشیور معرفی شیود که از پتانسیید 

بیا  نتیجیه ون عملکرد  بیاشیییید و  یی برخوردار 

 معرفی رقم جدید نسیس بود.
 

 هامواد و روش

انتخییام  L72 ین   حییاصیییید  نسیس(    رقم 

بیوتییه تییک  تیالقیی  از    Orient×Modenaهییای 

 در قیادیب ییک یری  1383بیاشییید. در سیییار  می

 تالقی در مزرعه موسیییسیییه تحتیتاال اصیییالی و

تهییه نهیار و بی ر، سییییه رقم کلزای زمسیییتیانیه  

 Orient, Colvert, SLM046 وادیید پینی   بییا   )

 ,Okapi, Modena, Fornax)کلزای زمسیییتانه  

Geronimo, Symbol)  فیاکتوریید    صیییورالبیه

در   1Fدر سیار بعد نتاج مورد تالقی قرار گرفتند.  

مزرعه موسییسییه تحتیتاال اصییالی و تهیه نهار و 

  یگ اری بر رو شده و به کمک پاکتکشت  ب ر

گشییینی عمد ایزو سییییون و خود  تک بوته 255

 2Fاز مرحلیه    .بیه دسییییت ومید  2Fو بی ور  انجیام  

ای و تک شییجره  صییورالبهبه بعد روو انتخام 

بر اسییاس خصییوصیییاال فنوتیپی های انتخابی  بوته

 ، گلییدهی زودتر،تریطزنی سیییرجوانییههمییاننیید  

هیای  خورجین  بیه ورس،  تمتیاومی   ،زودرسیییی

  یکیسیایر صیساال زراعی و مورفودوژ  تر ودرشیت

های در حار تسکیک، ب ور غربار شیدند. در نسد

 60روی پشییته های  متری  5در پن  خم  هر بوته 

ها بر  فاصیییله بوته  با تراکم پایینسیییانتی متری و 

متر( در تاریخ کاشیت سیانتی 15-20ها  روی پشیته

هیا  و انتخیام در نسیییید  کشییییت گردیید  نرمیار

ی و سیازخادرتک بوته انجام گرفت.   صیورالبه

( در  1388 سییار  6Fها تا نسیید  انتخام تک بوته

مزرعه موسییسییه تحتیتاال اصییالی و تهیه نهار و 

 ین    85ییت تعیداد  درنهیابی ر ادامیه داشییییت و  

های خادر شییده به  خادر به دسییت ومد.  ین

 ین کلزا به همراه رقم شیییاهد زرفام و  17تعداد  

 رد اشیییاره به عنوان شیییاهد های موواددین تالقی

در قادب وزمایش متدماتی متایسیییه عملکرد دانه  

در قادب یری   1388-89در سار زراعی    کرجدر  
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ی  ررسیی بلو  های کامد تصییادفی با سییه تکرار ب

 (. 4شدند  

برتر  ین زمسیییتیانیه    10بیه همراه    L72 ین  

رقم  انتخیابی از وزمیایش متیدمیاتی بیه همراه    کلزا

کاپی به من ور بررسیییی سیییازگاری و وشیییاهد ا

سیرد و  منایق متایسیه عملکرد در شیرایم محیطی

غرم،    وباداسیییالم کرج، معتدر سیییرد کشیییور  

زرقییان(   بلو همییدان و  یری  قییادییب   هییای در 

زراعی  کامد تصییادفی با سییه تکرار یی دو سییار 

ورد متایسیییه کشیییت و م  1392-93و    92-1391

 قرار گرفتند. 

ارزو زراعیی   تیعییییین  (  یین  VCUوزمیون 

L72   گیری و  ین حاصیید از دور  9به همراه

دو رقم هیبریید زمسیییتیانیه خیارجی کلزا بیه همراه  

ارقام احمدی، نیما و شاهد اوکاپی در قادب یری 

کرج، های کامد تصیادفی با سیه تکرار در  بلو 

ن، خوی و زرقان  غرم، اصسها  وباداسالمهمدان،  

انجام  1394-95و  1393-94زراعی  یی دو سیار 

شییید و ژنوتیی  هیا از ن ر عملکرد دانیه و سیییایر  

صییساال زراعی و مورفودوژیکی مورد بررسییی و 

 متایسه تکمیلی قرار گرفتند.

ارزیییابی واکنش  ین   سییییایر   L72برای  و 

پوسیییدگی های امیدبخش در متابد بیماری   ین

(، در  Sclerotinia sclerotiorum   سییسید سییاقه

هیای امییدبخش  هیای  ینبوتیه  1389بهیار سیییار  

کلزا در مرحلیه بررسیییی سیییازگیاری در مزرعیه  

تحتیتاتی موسیسیت تحتیتاال اصیالی و تهیت نهار و 

زنی  ییهمیابیا روو    هیادانیهبی ر در زمیان پر شیییدن  

ها  میزان تحمد این  ین  د وشیدنمصینوعی ودوده  

به بیماری پوسیییدگی سییسید سییاقه بر مبنای یور  

 ی قرار گرفت. بررس موردیجادشده ازخم 

متییایسییییه عملکرد  ین    بییا  L72بییه من ور 

شیییاهید اوکیاپی در مزار  زارعین، وزمیایشیییاال  

ترویجی در دو منطته از استان کرمانشاه -تحتیتی

از اسییتان  در شییرایم وبیاری نرمار( و دو منطته  

میرحیلییه  از  وبییییاری  قیطیط  اصیییسیهییان  شیییراییم 

 دهی( انجام گرفت. خورجین

گیری پیاییداری عملکرد دانیه کلزا  برای انیدازه

در پروژه هیای سییییازگیاری از ومیاره وارییانس  

گیری درصییید روغن دانیه،  محیطی و برای انیدازه

میزان گلوکوزینو ال دانه و اسیدهای چرم دانه  

های رزونانس مغناییسی دستهاهکلزا به ترتیب از  

(، کروماتوگرافی مایط با کارایی  NMRای  هسیته

گییازکیرومییاتیوگیرافیی  HPLCبییا    و   )GC )

 استساده شد.
 

 نتایج و بحث

 در مرحله ارزیابی مقدماتی L72بررسی الین 

در  وزمیایش متیدمیاتی متیایسیییه عملکرد   ی  نتیا

نشیییان داد کیه  در کرج    1388-89سیییار زراعی  

 کیلوگرم  3650بیا متوسیییم عملکرد    L72 ین  

هکتییار   برترجزو  یندر  ه  در گرو   وبود    هییای 

رقم شیییاهید قرار گرفیت.    هیای پرمحصیییور ین

در    کیلوگرم  2530بیا متوسیییم عملکرد    اوکیاپی

داری نشییان های برتر اختالف معنیبا  ینهکتار  

این  ین از ن ر سایر خصوصیاال   .(1داد  جدور  

زراعی مهم همیاننید تعیداد خورجین در سییییاقیه 

اصیییلی، وزن هزار دانه و درصییید روغن دانه نیز 

 وضعیت مناسبی داشت.
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وزمایش متدماتی متایسه   در مطادعه برای صساال مورد  ین ها و ارقام کلزامتایسه میانهین   -1جدور

 1388-89در سار زراعی عملکرد 
 

 نام رقم 
 و شماره  ین 

 تعداد روز 

 تا گلدهی 

 تعداد خورجین 

 در ساقه اصلی 

 یور خورجین 

 اصلی 

 یور خورجین 

 فرعی 

 هزار دانه وزن  
  گرم( 

 درصد روغن 
 

 عملکرد دانه 
 ( کیلوگرم در هکتار   

 عملکرد روغن 
 ( کیلوگرم در هکتار   

 940 2530 31/37 10/3 45/5 36/5 87/33 0/179 کاپیواشاهد 

1 3/183 40/22 36/5 49/5 25/3 23/38 1230 470 

2 0/182 47/28 04/5 40/5 35/3 38/37 2320 870 

3 0/179 80/38 06/5 24/5 02/4 86/40 1870 760 

4 3/184 53/23 60/4 41/4 52/3 41/40 2140 860 

5 0/186 93/33 46/6 27/6 34/3 84/39 2550 1020 

6 3/182 30/19 45/5 88/5 94/3 48/38 1820 700 

7 0/181 87/34 20/5 46/5 41/3 65/39 2100 840 

8 (L72) 0/182 53/41 65/5 48/5 85/3 62/40 3650 1490 

9 3/181 67/24 91/4 53/5 39/3 86/38 3440 1330 

 1310 3260 02/40 46/3 50/5 27/5 60/36 3/180 مودنا شاهد 

10 7/180 40/30 90/3 25/4 82/3 35/39 2150 840 

11 7/182 27/29 19/5 23/5 53/3 74/39 3070 1220 

12 0/186 67/23 32/4 32/4 50/3 07/38 1650 630 

13 3/184 27/45 99/4 14/5 56/3 79/38 2270 880 

14 7/184 73/24 05/5 51/5 60/3 27/38 3340 1280 

کودورشاهد   3/186 07/31 13/5 24/5 28/4 16/39 2420 950 

15 0/184 93/21 07/5 23/5 31/3 16/38 3630 1390 

16 3/188 93/26 20/5 48/4 49/3 73/38 1660 650 

17 7/181 67/32 33/5 45/5 73/3 17/39 3710 1450 

LSD 5% 26/5 34/13 81/0 81/0 37/0 28/1 690 290 

 

 در مرحله سازگاری L72 ارزیابی الین

های   ین  بررسیی سیازگاریحاصید از   ی  نتا

امیدبخش کلزای زمسیتانه در متایسیه با رقم شیاهد  

  وباداسییالماوکاپی در چهار منطته کرج، همدان،  

ی زراعی  هیاسیییارغرم و زرقیان فیارس در یی  

 مجمو   نشییان داد که در  1392-93و    92-1391

 4137بیا متوسیییم عملکرد   L72دو سیییار،  ین  

هیکیتییار    کیییلیوگیرم بییین  در  میورد    12در  ژنیوتیییی  

اور میانهین عملکرد و میانهین رتبه  بررسیی رتبه  

با   اوکاپیرقم شیاهد   حداقد را داشیته و نسیبت به

عملکرد    7در هکتییار    کیلوگرم  3860متوسیییم 

نشییییان داد برتری عملکرد دانییه  (. 5   درصیییید 

دو سیار، رقم اکاپی در جایهاه هشیتم    درمجمو 

قیرار گیرفییت  جییدور   دانییه  نیتییایی   2عیمیلیکیرد   .)

از وارییانس    L72همچنین نشییییان داد کیه  ین  

پیایینی برخوردار بود و در نمودار    نسیییبتیاًمحیطی  

ها براسییاس واریانس و عملکرد  پراکنش ژنوتی 

(، 1دانیه در نیاحییه انتخیام قرار گرفیت  شیییکید

بوده    یودوژیکیب  ییداریپیا  یرادااین  ین    بنیابراین

 .باشدیبرخوردار م ییبا  یریپ و از انعطاف
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میانهین عملکرد دانه، رتبه، درصد عملکرد نسبت به شاهد، میانهین رتبه، واریانس عملکرد دانه و    - 2جدور 

 1391- 93های زراعی  همدان، کرمانشاه و کرج در سار های کلزا در ایستهاه های زرقان،  واریانس رتبه  ین 
 

  ین
 ن میانهی

 عملکرد دانه 
 رتبه 

 عملکرد دانه 
 درصد 

 نسبت به شاهد 
 میانهین 

 رتبه عملکرد دانه 
 واریانس

 عملکرد دانه 
 واریانس

 رتبه عملکرد دانه 

BAL-1 3884 6 101 3/7 1059415 3/12 

BAL-2 3895 5 101 6/6 286326 0/6 

BAL-3 3861 7 100 1/6 1074332 7/18 

BAL-6 3473 12 90 6/9 615498 3/8 

BAL-8 3820 9 99 7 325184 6/12 

BAL-9 4028 3 104 5 563070 4/9 

BAL-11 3814 10 99 2/7 699661 2/10 

BAL-15 3782 11 98 7/6 663882 8/17 

L72 4137 1 107 5/4 426936 1/11 

R-15 4025 4 104 2/6 769547 5/12 

L-109 4101 2 106 7/4 442722 8/8 
 6/11 285344 7/6 100 8 3860 کاپی واشاهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واریانس و میانهین عملکرد دانه های زمستانه کلزا بر حسب  ین نمودار پراکنش   -1شکد

 1391-93های زراعی در چهار منطته سرد و معتدر سرد کشور در سار 

 

 L72الین  تكمیلیبررسی سازگاری 

نتای  وزمایشییاال تکمیلی در شییش ایسییتهاه  

اصیییسهیان، همیدان، کرج، کرمیانشیییاه، تحتیتیاتی  

  1393-1395  های زراعیزرقان و خوی یی سار

کیلوگرم در    4336بیا    L72نشییییان داد کیه  ین  

هکتار دارای بیشییترین عملکرد دانه بود و نسییبت 

درصییید برتری عملکرد    15بیه شیییاهید اوکیاپی  

ترین  همچنین این  ین با داشتن پایین (.7داشت  

  عملکرد دانیه  مییانهین و وارییانس رتبیه از پیاییداری

 .(2و شکد  3 جدور  با یی برخوردار بود

BAL-1

BAL-2

BAL-3

BAL-6

BAL-8

BAL-9

BAL-11
BAL-15

L-72

R-15

L-109

Okapi

0

601016

1202032

3400 3800 4200
 عملکرد دانه  کیلوگرم در هکتار(

انه
د د
کر
عمل
س 

ریان
وا
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های  رتبه عملکرد دانه  ین   دانه، درصد نسبت به شاهد، میانهین و واریانس  عملکردو رتبه  میانهین    -3جدور  

 . 1393-95های زراعی  های اصسهان، همدان، کرج، کرمانشاه، زرقان و خوی در سار کلزا در ایستهاه 
 

 رتبه عملکرد دانه  واریانس رتبه عملکرد دانهمیانهین   نسبت به شاهد  درصد عملکرد دانه  رتبه  عملکرد دانه  میانهین  ین

HW-92-1 3999 3 106 75/5 57/12 

BAL-92-1 4079 2 109 58/4 63/8 

BAL-92-3 3763 8 100 08/8 54/11 

BAL-92-4 3559 12 95 50/8 55/19 

BAL-92-6 3914 5 104 67/6 42/12 

BAL-92-8 3632 10 97 83/7 70/10 

HW-92-2 3625 11 96 33/8 15/15 

BAL-92-11 3931 4 105 58/6 54/13 

HW-92-3 3826 7 102 25/7 48/15 
 18/10 00/8 100 9 3756 کاپیواشاهد  
 36/16 00/9 93 13 3514 احمدیشاهد  
 93/14 25/6 104 6 3902 نیماشاهد  

L72 )72/7 08/4 115 1 4336 )نفیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کلزا از دحاظ میانهین و واریانس رتبه عملکرد دانهنمودار پراکنش ارقام و  ین -2شکد

 

ماازرعااه   کاالاازا  L72  الیاان  یاارزیاااباای 

سااااقاه  سااافایاد  پاوسااایادگای  ماقاابال     در 

(Sclerotinia sclerotiorum) 

بیه    L72ی تحمید  ین  امزرعیهنتیای  ارزییابی  

بیماری پوسییدگی سیسید سیاقه که بر مبنای یور  

یجادشیییده انجام گرفت حاکی از اختالف  ازخم  

که  ی یوربهدار این  ین با شاهد اوکاپی بود  یمعن

زخیم   از  اییور  پیس  دهیم  روز  در  ییجییادشییییده 

و شیاهد اوکاپی به ترتیب  L72ودودگی در  ین  

 (.6 متر بود میلی 2/86و  5/17

پروژهبررسااینتاایج   شاااده در  انجاام   هاای 

 ترویجی-تحقیقی

میانهین رتبه 
 

 واریانس رتبه 

Okapi

L72

0

6/99

13/98

012/9825/96
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 ترویجی اجرا شده در کرمانشاه-پروژه تحقیقی

بیه  ین   ترویجی مربوط   L72یری تحتیتی 

در دو دهسیتان سیرام نیلوفر و ماهیدشیت اسیتان 

انجام گرفت. در این بررسییی دو  ین   کرمانشییاه

L72  وL963   به همراه دو شیییاهد نیما و احمدی

قرار گرفتنید. بر اسیییاس مییانهین ی  بررسییی   مورد

و  نییلیوفر  سیییرام  دهسیییتییان  دو  در  عمیلیکیردهییا 

کیلوگرم  4035با عملکرد   L72ماهیدشیت،  ین  

در هکتیار نسیییبیت به ارقام شیییاهد نیمیا و احمیدی  

درصیییید برتری عملکرد    7/13و    6/2ترتییب  بیه

 (.  9داشت  

 ترویجی اجرا شده در اصفهان-پروژه تحقیقی

و   L72 نیعملکرد  مییانهین    سیییهیمتیانتیای   

دو   نیزارع  میدر شیییرا اوکیاپی(    کلزا رقم رای  

در اسیتان اصیسهان نشان داد   برخوار و براون منطته

دانییه  ین   عمیلیکرد  قطط   L72کییه  شیییرایم  در 

دهی نسیییبیت بیه رقم  وبییاری از مرحلیه خورجین

درصید بیشیتر بود. در شیرایم وبیاری   16اوکاپی 

  می در شیرا L72 ین   یبیعی نیز میانهین عملکرد

دو منطته مورد اشیییاره نسیییبت به شیییاهد   نیزارع

درصیییید برتری عملکرد داشییییت   9/1اوکیاپی  

 .(8 ( 4 جدور

 

و رقم شاهد اوکاپی   L72ی در وزمایش متایسه عملکرد  ین بررس موردمیانهین برخی صساال  -4جدور

 در مزار  زارعین استان اصسهان
 

 منطته برخوار 

 شرایم وبیاری   ین و رقم 
 روز  تعداد 

 تا گلدهی کامد 
 یور دوره 

  روز( گلدهی  
 روز   تعداد 

 تا رسیدگی 
 بوته ارتسا   

 متر(  سانتی 
 دانه وزن هزار  

  گرم( 
 عملکرد دانه 

  کیلوگرم در هکتار( 

 کاپی و ا 
 4270 4/ 0 111 269 18 208 وبیاری نرمار 

 3215 2/ 9 107 259 16 208 دهی قطط وبیاری از مرحله خورجین 

L72 
 4321 3/ 9 115 261 16 206 وبیاری نرمار 

 3539 3/ 3 110 254 15 205 دهی قطط وبیاری از مرحله خورجین 
 براون منطته  

 کاپی و ا 
 3980 4/ 0 120 263 12/ 5 212 وبیاری نرمار 

 3169 3/ 0 116 257 13/ 4 213 دهی قطط وبیاری از مرحله خورجین 

L72 
 4085 3/ 9 121 258 13/ 5 211 وبیاری نرمار 

 3765 3/ 2 117 250 15 207 دهی قطط وبیاری از مرحله خورجین 

 

 بررسی صفات مرتبط به کیفیت دانه نتایج  

اسییییییدهییای   تیرکییییب  کیییسیی  تیجیزیییه   نیتییایی  

رقیییم    L72چیییرم  یییین    بیییه    Okapiو 

توسیییم کمیته   شیییدهارائههمراه اسیییتانداردهای  

تیرکییییب   (codex)  کییدکیسی  ادیمیلیلی نیی بی  بیرای 

اروسیییییک   اسییییید  بیا   اسیییییدهیای چرم کلزا 

 ( نشیییان داد کیه درصییید هر ییک  5کم  جیدور  

 از اسیییییدهیای چرم مربوط بیه هر دو ژنوتیی  

 در محدوده تعیین شیییده توسیییم کمیته کدکس 

و مطابق با اسیتاندارد اسیت. میزان اسیید اروسییک  

ون  میجییاز  از حیید  کیمیتیر  نیییز  ژنیوتیییی   دو   هیر 

( بود. متیدار گلوکوزینو ال کنجیادیه درصییید  2 
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و   91/4ترتییب  بیه  اوکیاپی  و  L72هیای  ژنوتیی 

انییدازه  55/7 کنجییادییه  بر گرم   گیری میکرومور 

ون  مییجییاز  از حیید  کییمییتییر  دو  هییر  کییه   شیییید 

اسییییت.    20  کینیجییادییه(  گیرم  بیر  میییکیرومیور 

 اوکاپی  و رقم  L72ی، کیسیت دانه  ین  یورکلبه

اسییییییدهییای چرم روغن و  دحییاظ ترکیییب  بییه 

اسیییتییانییدارد   در حیید   گلوکوزینو ال کنجییادییه 

 (.  6بود  

 

 برحسب درصدپروفید اسیدهای چرم درصد روغن و میزان گلوکوزینو ال دانه و  -5جدور 

 (Okapi)کاپی و و رقم شاهد ا L72در  ین  
 

 رقم اوکاپی L72 ین  ویژگی کیسی

 Codexاستاندارد  
 حداقد  حداکثر

 - - 4/44 3/44 ( درصدمیزان روغن  

 0/0 20 5/7 9/4 (گرم بر میکرومور  گلوکوزینو ال کنجاده 

 8/65 2/68 0/70 0/51 (C18:1) اسید اودئیک

 0/2 2/2 0/3 8/0 (C18:0) اسید استئاریک

 15/0 10/0 6/0 0/0 (C16:1) اسید پادمتیودئیک

 0/5 2/4 0/7 5/2 (C16:0) اسید پادمتیک
 7/16 8/16 0/30 0/15 (C18:2) اسید دینودئیک
 4/9 7/7 0/14 0/5 (C18:3) اسید دینودنیک

 41/0 46/0 2/1 2/0 (C20:0) شیدیکااسید ور
 45/0 34/0 0/2 0/0 (C22:1)اسید اروسیک 

 nd nd 3/4 1/0* (C20:1) اسید ایکوزنوئیک

 *nd : غیر قابد تشخیر 

 

 L72 برآورد میانگین عملكرد الین

و رقم شییاهد   L72میانهین عملکرد دانه  ین  

گیری  افشییان اوکاپی بر اسییاس میانهینوزادگرده

ثبیت هیای  شییییده در یریاز متوسیییم عملکرد 

گرفته  نژادی و ونسیارم انجیامبه  زراعی،تحتیتیاتی به

و  4111ترتیب بهدر منایق سیییرد و معتدر سیییرد 

بروورد گردییید کییه    3646 در هکتییار  کیلوگرم 

 3/11کیییلیوگیرمیی    464بیرتیری    دهینییدهنشییییان

نسییبت به شییاهد   L72درصییدی( عملکرد  ین  

استیودنت   tباشد و این برتری بر اساس وزمون  یم

دار  یمعن  درصیید 1جست شییده در سییطی احتمار  

 بود.

 توصیه ترویجی

ای از زراعت کلزا در اقلیم سییرد بخش عمده

و معتیدر سیییرد کشیییور قرار دارد، و از یرفی بیا 

توجیه بیه کیافی نبودن تعیداد ارقیام داخلی در این  

منایق  زم اسییت ارقام پرمحصییور و متحمد به  

هیای محیطی برای این اقلیم معرفی شیییونید. تنش

رقم جیدیید نسیس بیا عملکرد منیاسیییب و تحمید 

های محیطی همانند سیرما و نشنسیبی نسیبت به ت

تواند نتش بسییزایی  تنش خشییکی وخر فصیید می

در افزایش تودید کلزا در اقلیم سرد و معتدر سرد 
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ها،  کشیور داشیته باشید. د ا با توجه به این ویژگی

ادبرز، کرمیانشییییاه،   هیایرقم برای اسیییتیاناین  

وبربیایجیان غربی و شیییرقی، زنجیان، خراسییییان  

ن درسیتان، همدان و رضیوی، اسیتان مرکزی، اسیتا

جهت سییبز یکنواخت و شییود. تهران توصیییه می

رسییدن به تراکم بوته کافی وماده سیازی زمین و 

تهیه بسیتر کاشیت از اقداماال اودیه جهت دسیتیابی 

 زنی وبیه من ور جوانیه  .بیه عملکرد بیا  اسییییت

خشیییکیه کیاری در  بهتر اسیییت  سیییبز منیاسیییب  

بیافیت شییینی و هیرم کیاری در    هیایخیا  بیا 

هیای بیا بیافیت رسیییی و دومی انجیام گیرد. خیا 

بوده که بعد از  باید بصیورال فشیرده    خا  مزرعه

عمیق   هایخا در زیرا  عمیق وماده شیود  شیخم

و فشیییرده متیاومیت گییاه در متیابید سیییرمیازدگی  

تر بیشییتر و تامین مواد غ ائی برای ریشییه مطمئن

ازی تهیه بسیتر زمین  خواهد بود. عملیاال وماده سی 

شییامد شییخم، دیسییک و ماده کشییی اسییت. باید  

دقیت شیییود کیه خیا  بیا حیداقید تردد ادواال نرم 

گردد و در یی این عملیاال خا  پودر نشود. به  

و  محصییور قبلی با شییخمزیر خا  بردن بتایای 

رهیا نمودن زمین تیا ییک میاه قبید از کشیییت کلزا  

ی  ها شیییود. برای از بین بردن کلوخهتوصییییه می

خا ، زدن دوبار دیسیییک عمود بر هم و جهت  

تسیییطیی و هموار نمودن زمین اسیییتسیاده از میادیه  

میزان ب ر مصیرفی در هر هکتار  ضیروری اسیت. 

بسییته به سییطی مکانیزاسیییون بین چهار تا شییش  

قبد از کاشییت برای  شییود. کیلوگرم توصیییه می

عیلیآ بیهیتیر  نیرم کینیتیرر  از  پیس  پییاییییزه  هییای هیرز 

هیای  کش ش علآکردن و تسیییطیی خیا  پخ 

دیتر در   5/2پیش از کاشییت ن یر ترفالن به میزان  

هکتار به صییورال یکنواخت در سییطی مزرعه و 

 12تیا    10مخلوط نمودن ون بیا دیسیییک تیا عمق  

باشید. در کشیت متر خا  قابد توصییه میسیانتی

هیرم به من ور افزایش دسیترسیی ب ور به ریوبت  

که   شیود در اودین زمانجهت سیبز بهتر توصییه می

ریوبیت زمین اجیازه ورود بیه ون را داد، اقیدام بیه  

و سییپس کشییت انجام گیرد تا  نموده تهیه بسییتر

 درصیید سییبز شییدن ب ور در مزرعه افزایش یابد.

برای سییایر مراحد داشییت و برداشییت مراجعه به  

 شود.های تودید کلزا توصیه میدستورادعمد
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